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CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 

 

 

pentru anii ___________  

 

 

încheiat între ______________________ 
                                  (denumirea unităţii) 

 

 

şi Comitetul sindical al  ______________________ 
                                                                                                         (denumirea unităţii) 

 

 

 

  ______________________şi Comitetul sindical al ____________________, 
                      (denumirea unităţii)                                                                                 (denumirea unităţii) 

denumiţi în continuare Părţi, în scopul asigurării protecției social-economice a 

salariaților, respectării drepturilor şi intereselor legale atît a salariaţilor, cît şi ale 

angajatorului, precum şi în vederea promovării parteneriatului social la nivel de unitate, 

conducîndu-se de prevederile Codului muncii al Republcii Moldova nr.154-XV din 28 

martie 2003, ale Legii sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 şi ale altor acte 

normative în vigoare, au încheiat prezentul Contract colectiv de muncă, convenind 

asupra următoarelor: 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 1.1. Părţile recunosc şi acceptă pe deplin faptul că sînt egale şi libere la 

negocierea  Contractului colectiv de muncă şi se obligă să respecte în totalitate 

prevederile acestuia. Părţile se angajează să-şi îndeplinească cu stricteţe obligaţiunile 

asumate. 

 

 1.2. Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă cuprind drepturile şi 

obligaţiunile Părţilor cu privire la condiţiile generale de muncă şi alte raporturi social-

economice în unitate. 

 

 1.3. Pe durata de validitate a prezentului Contract colectiv de muncă, cu condiţia 

realizării lui, Comitetul sindical se va abţine de la declararea grevelor, iar Angajatorul 

– de la concedierea în masă a salariaţilor. 

 

 1.4. Părţile se obligă să asigure publicitatea şi accesul tuturor salariaţilor unităţii 

la conţinutul prezentului Contract colectiv de muncă. 
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 1.5. Prezentul Contract colectiv de muncă se încheie pe o perioadă de __ ani şi 

intră în vigoare din momentul semnării de către părţi. 
(a se vedea CM, art. 33 (1¹), durata contractului colectiv de muncă se stabileşte de către părţi şi nu 
poate fi mai mică de 1 an). 
 

 1.6. La expirarea termenului prezentului Contract colectiv de muncă, acesta va 

continua să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unui nou contract sau pînă 

cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.  

 

 1.7. Sub incidenţa prezentului Contract colectiv de muncă cad salariaţii unităţii, 

ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia, care au împuternicit reprezentanţii lor să 

participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie contractul colectiv de 

muncă în numele lor. (a se vedea CM, art. 33(7)). 
 

 1.8. Interpretarea clauzelor prezentului Contract colectiv de muncă poate fi 

efectuată numai de către părţile semnatare ale acestuia. 

 

 

                              II. TIMPUL DE MUNCĂ 

 

2.1. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor unităţii nu poate depăşi 

40 de ore pe săptămînă. (a se vedea CM, art. 95 (2)). 

 

 2.2. Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore (a se vedea CM, 

art. 100 (1)). 

 

2.3. La unitate se stabilieşte săptămîna de lucru de 5 zile, cu două zile de repaus. 

 

 2.4. Lucru începe la ora ___ şi se termină la ora ___. 

 

 2.5. Durata pauzei de masă este de ___ (a se vedea CM, art. 107 (1), cel puţin 30 min). 

 

 2.6. Pentru anumite categorii de salariaţi, se stabileşte durata redusă a timpului de 

muncă (a se vedea CM, art. 96). 

 

 2.7. Femeilor gravide, salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau 

copii cu dizabilități (inclusiv aflaţi sub tutela sa), salariatului care îngrijeşte un membru 

al familiei bolnav, la cerere, li se stabilește ziua sau săptămîna de muncă parţială (a se 

vedea CM, art. 97 (2)).  

 

2.8. Cu acordul scris al salariatului se permite stabilirea programelor 

individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă. 

  

2.9. Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o 

perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă variabilă 
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(mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei 

zilnice normale a timpului de muncă. 

  

 2.10. În caz de aplicare a evidenței globale a timpului de muncă, perioada de 

evidența va fi de ____luni (a se vedea CM, art. 99 (2,) nu trebuie să fie mai mare de un an). 

 

 2.11. Pentru profesiile:  fochist,  uşier, paznic etc. durata zilnică a timpului de 

muncă este de 12 ore și este urmată de o perioadă de repaus de  ___ore (de cel puţin 24 de 

ore, CM, art. 100 (6), CC n/n nr. 2/2004). Lista se anexează. 
 

 2.12. Programul muncii în schimburi se aduce la cunoştinţa salariaţilor cu ____ 

luni înainte de punerea lui în aplicare (a se vedea CM, art. 101 (5), cu cel puţin o lună). 

 

 2.13. Durata muncii zilnice (a schimbului) în ajunul zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare se reduce cu ___ ore. (a se vedea CM, 102 (1), cu cel puţin 1 oră). 

 

2.14. Angajatorul va ţine, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat 

efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de 

repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare. 

 

 

III. TIMPUL DE ODIHNĂ 

 

 3.1. În cadrul programului zilnic de muncă, salariaţilor li se acordă o pauză de 

masă cu o durată de ___, cu începere de la ora ___ pînă la ora ___. Pauza de masă nu 

se include în timpul de muncă. 

 

 3.2. Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfîrşitul programului de muncă        

într-o zi şi începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai 

mică decît durata dublă a timpului de muncă zilnic. 

 

 3.3. Unuia dintre părinţii (tutorelui, curatorului) care au copii în vîrstă de pînă la 

3 ani i se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea 

copilului.  

Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare ___ ore, 

fiecare pauză avînd o durată de ___ de minute. Pentru unul dintre părinţii (tutorele, 

curatorul) care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu poate 

fi mai mică de o oră (a se vedea CM, art. 108 (2)).  

Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de muncă şi se plătesc 

reieşindu-se din salariul mediu.  

 

3.4. Unuia dintre părinţi (tutorelui, curatorului) care educă un copil invalid i se 

acordă suplimentar, în baza unei  cereri scrise, o zi liberă pe lună, cu menţinerea 

salariului mediu din contul angajatorului. 
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3.5. Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive – sîmbătă şi 

duminică. 

 

 3.6. Pentru salariaţii cu funcţiile (profesiile): _________repausul săptămînal va 

fi acordat în zilele de duminică şi luni (a se vedea CM, art. 109 (2)).  

 

 3.7. Salariaţilor care, nu li se poate acorda repausul săptămînal în ziua de 

duminică, vor beneficia de două zile libere în cursul săptămînii şi de un spor la salariu, 

în mărime de ____lei (a se vedea CM, art. 109 (3)). 

 

 3.8. Tuturor salariaţilor unităţii li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, 

cu o durată de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. 
 

 3.9. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de 

angajator, de comun acord cu Comitetul sindical, cu ___ săptămîni înainte de sfîrşitul 

fiecărui an calendaristic. (a se vedea CM, art. 116 (1), cu cel puţin 2 săptămîni). 

 La programarea  concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa 

salariaţilor, cît  şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.   

 Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, 

cît şi pentru salariat.  

 

 3.10. Despre data începerii concediului salariaţii se previn în formă scrisă cu ___ 

săptămîni înainte. (a se vedea CM, art. 116 (5), cel puţin 2 săptămîni înainte, CC n/n nr. 2, art. 8, 

cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte). 
 

 3.11. Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu ____ zile 

calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu (a se vedea CM, art. 117 (3), cu 

cel puţin 3 zile calendaristice). 

 

 3.12. Personalul de conducere şi de specialitate, munca cărora implică efort psiho-

emoţional sporit  va  beneficia de un concediu suplimentar plătit cu o durată de pînă la 

7 zile calendaristice, conform Listei care se anexează (a se vedea CC n/n nr. 2/2004, art.9). 

 

 3.13. Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un concediu 

de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de___ zile calendaristice, conform Listei 

care se anexează (a se vedea CM, art. 121 (1), cel puţin 4 zile calendaristice). 

 

 3.14. Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani 

(sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de 

odihnă anual suplimentar plătit cu durata de ___ zile calendaristice. (a se vedea CM,           

art. 121 (4), cel puţin 4 zile calendaristice). 
 

 3.15. Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani 

(sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi 
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vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de 

_____zile calendaristice (a se vedea CM, art. 120 (2), cel puţin 14 zile calendaristice). 

 

 3.16. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, 

salariatului i se poate acorda, un concediu neplătit cu o durată de ___zile calendaristice 
(a se vedea CM, art. 120 (1), pînă la 120 de zile calendaristice).   
 

 3.17. La prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu 

suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare,  în următoarele 

cazuri: 

 - căsătoria salariatului _____ zile         (3 zile CC n/n nr.2); 

 - căsătoria copilului salariatului___zile   (1 zi CC n/n nr. 2); 

 - naşterea ori înfierea copilului ____ zile   (1 zi CC n/n nr. 2); 

 - decesul părinţilor, soţului (soţiei), copilului __ zile (3 zile CC n/n nr. 2); 

 - decesul fratelui/surorii, bunicului/bunicii ___zile   (1 zi CC n/n nr. 2); 

 - mamelor care au copii în clasele I şi II, la începutul (şi sfîrşitul) anului şcolar  

___ zile    (1 zi CC n/n nr. 2); 

 - înrolarea în rândurile Armatei Naţionale __ zile  (1 zi CC n/n nr.2); 

 - alte concedii (pentru vechime în muncă la unitatea dată, ramura dată, ș.a.) 

 

 

IV. REMUNERAREA MUNCII 

 

                             IV 1.    Pentru salariaţii  din sectorul bugetar: 

 

 4.1.1. Din contul şi în limitele fondului de salarizare, angajaţii beneficiază de 

suplimente de plată, în limitele economiei de mijloace din fondul de salarizare: 

 a) pentru cumularea de profesii sau funcţii, extinderea zonelor de deservire sau 

sporirea volumului lucrărilor executate, în mărime de __% (a se vedea Legea 355/2005, 

cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare nu poate fi mai mic de 50% din salariul tarifar 

(salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată); 

 b) pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor 

unui lucrător temporar absent __% (mărimea concretă a suplimentelor se stabileşte pornindu-

se de la volumul real de lucrări executate în cuantum nu mai mic decît 50% şi nu mai mare decît 

100% din salariul funcţiei (salariul tarifar) pentru funcţia cumulată a lucrătorului absent); 

 c) pentru zi de muncă cu program divizat în două părţi  (cu o întrerupere ce 

depăşeşte două ore, neincluse în timpul de muncă) ___% (legea permite în mărime de pînă 

la 30% din salariul de bază pentru timpul real lucrat în aceste zile). 
 

 4.1.2. Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei şi 

calităţii muncii, conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul, cu consultarea 

sindicatelor, să premieze angajaţii, în limitele fondului de salarizare, fără limitarea 

sumei premiului plătit unui lucrător, precum şi să le acorde ajutor material (sistemele de 

premiere, de adaosuri şi stimulente la salariul de bază  al angajaţilor vor face parte integrantă a 

contractului colectiv de muncă). 
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 4.1.3. Salariul va fi plătit lunar pînă la data de ___ a fiecărei luni pentru luna 

precedentă. 

  

                      IV 2.  Pentru salariaţii din unităţile cu autonomie financiară: 

 

 4.2.1. Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către 

angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor (a se vedea CM, art. 135 (2), Legea 

salarizării nr. 847/2002, art. 3 (4)). 

Se  instituie în unitate sistemul de salarizare:  

– tarifar de salarizare sau, 

– netarifar sau 

– mixt (tarifar, netarifar salarii fixe). 

 4.2.2. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare se stabilește în cuantum de 

____lei  (nu mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, salariu tarifar 

pentru categoria I de salarizare (tarificare), stabilit în convenţiile colective (nivel de ramură), 

Legea salarizării nr.847/2002, art. 14 (2), lit. b); 

 

 4.2.3. Se negociază Reţeaua tarifară concretă (a se vedea Anexa nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 473/2002). 

Categorii de calificare I II III IV V VI VII VIII 

Coeficienţii tarifari 1,0 
1,10-

1,26 

1,20-

1,59 

1,30-

1,81 
1,40-2,07 1,50-2,36 1,60-2,69 1,70-307 

              Coeficienţii tarifari pe categoriile de calificare se stabilesc în mărimi fixe. 

 

4.2.4. Salariile specialiștilor se negociază și se stabilesc în baza diapazonului 
coeficienților de multiplicitate, în cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru 
categoria I de calificare (a se vedea HG nr. 743/2002, Anexa nr. 4). 

 
4.2.5. Adaosurile şi sporurile la salariu cu caracter compensatoriu acordate 

angajaților, se negociază și se stabilesc în mărimi concrete (în baza Anexei nr. 6 la HG nr. 

743/2002, CM,             art. 160).  

  

 4.2.6. Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale salariatului pentru sistemul netarifar de salarizare se stabilesc în contractul colectiv 

de muncă (a se vedea CM, art. 1361 (2), Legea salarizării 847/2002, art. 32, (2) – anexă la 

Contract. 

 
 4.2.7. Cuantumul salariului pentru fiecare salariat în cadrul sistemelor netarifare 
de salarizare se stabilește de către angajator. Drept  bază pentru diferențierea salariilor 
de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și 
de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică 
funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real (Tabelul din pct. 21 al HG  nr. 743/2002.) 
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Categorii de angajați 

după nivelul de pregătire profesională 

Coeficientul de multiplicitate față 

de cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real 

Muncitori necalificați 1,0 

Muncitori de calificare medie 1,20 

Muncitori de calificare superioară 1,40 

Specialiști 1,50 

Personal de conducere 2,00 

 

 4.2.8. Sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la salariul de bază, alte plăţi 

de stimulare se stabilesc  cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. (a se vedea CM,       

art. 137 (1)). 

 

 4.2.9. Modul de plată a recompensei în baza rezultatelor activităţii anuale se 

aprobă de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor (a se vedea CM, 

art.138). Regulamentul privind modul de plată a recompensei se anexează. 

 

 4.2.10. Mărimea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii 

nefavorabile se stabilesc în baza salariului minim pe țară (a se vedea CM, art. 139). Listele 

lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de 

vătămătoare se anexează. 

 

 4.2.11. Salariaţilor care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul 

individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă 

profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi 

scutiţi de munca lor de bază, li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) 

, în mărime de __% (a se vedea CM, art. 156, nu mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar 

(salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate). 

 

 4.2.12. În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp, munca suplimentară, pentru 

primele două ore, se retribuie în mărime de ____ ( a se vedea CM, art. 157 (1), cel puţin 1,5 

salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp), iar pentru orele următoare  ____ (cel 

puţin în mărime dublă). 
 

 4.2.13. Cu condiţia plăţii salariului mediu conform art.111 alin.(1) din Codul 

muncii, munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este 

retribuită (CM, art. 158): 

      a) salariaţilor care lucrează în acord___    (cel puţin în mărime dublă a tarifului); 

       b) salariaţilor a căror muncă este retribuită în baza salariilor tarifare pe oră sau 

pe zi___  (cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi); 

 c) salariaţilor a căror muncă este retribuită cu salariu lunar ___ (cel puţin în 

mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu). 
 

 4.2.14. Retribuirea muncii timp de noapte (a se vedea CM, art.159, de cel puţin 0,5 

din salariul de bază pe unitate de timp, stabilit salariatului). 
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 4.2.15. Sporuri  pentru vechime în muncă, în unitățile cu autonomie financiară, 

pot fi stabilite în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani și maximum 40% din salariul 

de bază pentru o activitate de profil în ramura respectivă. (a se vedea Legea salarizării 

847/2002, Convenția colectivă n/n nr. 1, art. 3.) Modalitatea şi mărimea concretă a sporurilor 

pentru vechime în muncă se stabilesc în contractul colectiv de muncă. 

 

 4.2.16. Mărimea salariului tarifar sau a salariului funcţiei pentru cumularzi, 

precum şi mărimea premiilor, a sporurilor, a adaosurilor şi a celorlalte recompense, 

determinate de condiţiile de salarizare, se stabilesc în contractul colectiv sau individual 

de muncă şi nu pot depăşi mărimile prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea 

respectivă  (a se vedea CM, art. 155). 

 

 4.2.17. Aplicarea sistemelor de normare a muncii se stabilesc de angajator 

împreună cu reprezentanţii salariaţilor şi se stipulează în contractul colectiv de muncă 

sau în alt act normativ la nivel de unitate (a se vedea CM, art. 166). 

 

 

V. GARANȚII, COMPENSAȚII ȘI AJUTOARE MATERIALE 

 

 5.1. Orice salariat care, într-o perioadă de 6 luni, prestează  _____ ore de muncă 

de noapte va fi supus unui examen medical din contul angajatorului (a se vedea CM,           

art. 103 (4), cel puţin 120 de ore). 
 

 5.2. În caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată 

în legătură cu expirarea termenului acestuia, salariatul trebuie să fie înştiinţat în scris de 

către angajator despre acest fapt cu ____zile lucrătoare înainte. 

 

 5.3. În caz de depunere de către salariat a cererii de demisie, angajatorul  nu  va 

recurge la angajarea unui alt salariat pînă la expirarea a 7 zile calendaristice de la data 

depunerii cererii (în această perioadă salariatul are dreptul să-şi retragă / anuleze cererea, CM, 

art. 85 (4)). 

 

5.4. În cazul încetării contractului individual de muncă salariaţilor li se acordă 

garanţii şi compensaţii, prevăzute de articolele 183-186 din Codul muncii. 

 

 5.5. Salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu li se acordă garanţii şi compensaţii, 

prevăzute de articolele 175-176 din Codul muncii şi de Regulamentul cu privire la 

delegarea salariaţilor entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012. 

  

5.6. Salariaţilor care îmbină munca cu studiile li se acordă garanţii şi 

compensaţii, prevăzute de articolele 178-182 din Codul munciişi şi de Regulamentul 

cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu 

studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007. 
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5.7. Salariaţii vor beneficia de ajutoare materiale în următoarele cazuri: 

a) Ajutor material pentru întremarea sănătăţii – în mărime de un salariu mediu 

lunar. Se acorda o singură dată pe parcursul unui an calendaristic la plecarea în 

concediu de odihnă anual; 

b) Ajutor material la naşterea sau înfierea unui copil – în mărime de ___ lei. În 

cazul în care ambii părinţi lucrează în cadrul unităţii ajutorul se va acorda doar unuia 

dintre aceştia; 

c) Ajutor material salariaţilor care au copii în vîrstă de până la 18 ani – în mărime 

de ___lei. În cazul în care ambii părinţi lucrează în cadrul unităţii ajutorul se va acorda 

doar unuia dintre aceştia. Ajutorul material menţionat se va acorda la: 

* 1 iunie (Ziua internaţională a copilului) – salariaţilor care au copii de vîrstă 

preşcolară; 

* 1 septembrie – salariaţilor care au copii care sînt elevi ai şcolilor medii de 

cultură generală, ai gimnaziilor şi liceelor. 

d) Ajutor material pentru cazuri excepţionale, şi anume: 

* deces al soţului, soţiei, părinţilor sau copiilor salariatului; 

* pierderea sănătăţii în rezultatul unui accident, intervenţie chirurgicală sau 

îmbolnăvire gravă; 

* daune materiale cauzatze de calamităţile naturale sau alte situaţii neprevăzute; 

* alte cazuri excepţionale. 

Mărimea ajutorului material în cazurile sus-menţionate va depinde de 

posibiltăţile financiare ale unităţii; 

  

 5.8. În caz de deces al salariatului ajutorul material poate fi acordat familiei 

acestuia, la solicitarea rudelor sau a conducătorului subdiviziunii  respective. Mărimea 

ajutorului respectiv va depinde de posibiltăţile financiare ale unităţii. 
 
 

VI. MUNCA SALARIAŢILOR CU COPII  

ŞI A PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ DE PÎNĂ LA 18 ANI 

 

 6.1. Părţile vor întreprinde măsuri orientate spre îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă ale femeilor gravide, ale femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 4 ani, precum 

şi a persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani. 

 

6.2. Se interzice: 

 a) refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului pentru motive de 

graviditate sau de existenţă a copiilor în vîrstă de pînă la 4 ani; 

  b) folosirea muncii femeilor la lucrările, prevăzute în Nomenclatorul industriilor, 

profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.624 din 6 octombrie 1993; 

  c) ridicarea sau transportarea manuală de către femei a greutăţilor care depăşesc 

normele maxime stabilite pentru ele în Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.624 din 

6 octombrie 1993; 
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d) concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 4 

ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la 

art.124, 126 şi 127 din Codul muncii, cu excepţia cazului de lichidare a unităţii. 

 

6.3. Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani sînt angajaţi numai după ce au fost supuşi 

unui examen medical preventiv. Ulterior, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, aceştia vor 

fi supuşi examenului medical obligatoriu în fiecare semestru. Cheltuielile pentru 

examenele medicale vor fi suportate de angajator. 

 

 6.4. Este interzisă: 

a) utilizarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la lucrările, prevăzute 

în Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase 

la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.541 din 7 iulie 2014 şi în Tipurile de lucrări interzise 

pentru copii, conform Anexei la Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.8 din 12 iulie 

2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”; 

b) ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc 

normele maxime stabilite pentru ei în Normele de solicitare maximă admise pentru 

persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.541 din 7 iulie 2014. 

 

6.5. Concedierea salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia cazului de 

lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă, respectîndu-se condiţiile generale de concediere prevăzute 

de Codul muncii.  

 

 

VII. FORMAREA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

 

 7.1. Angajatorul îşi asumă obligaţia să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze 

formarea profesională a salariaţilor.  

  

7.2. Angajatorul în comun cu Comitetul sindical va întocmi şi va aproba anual 

planurile de formare profesională.  

 

 7.3. Pentru finanţarea măsurilor ce ţin de formarea profesională a salariaţilor 

angajatorul va alocă anual, din mijloacele proprii, resurse băneşti în mărime de _____ 

din fondul de salarizare al unităţii. (a se vedea CM, art.213 (3), cel puţin 2% din fondul de 

salarizare). 
 

 7.4.  În cazul în care participarea salariaţilor la cursurile sau stagiile de formare 

profesională va fi iniţiată de angajator, toate cheltuielile aferente vor fi suportate de 

către acesta.  
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  7.5. Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, cursul de formare 

profesională cu scoatere din activitate li se menţine locul de muncă (funcţia) şi salariul 

mediu, li se acordă alte garanţii şi compensaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 

7.6. Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, cursul de formare 

profesională cu scoatere din activitate, într-o altă localitate, li se compensează 

cheltuielile de deplasare în modul şi în condiţiile prevăzute pentru salariaţii trimişi în 

deplasare în interes de serviciu (potrivit Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaţilor entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului     

nr. 10 din 5 ianuarie 2012).  

 

 7.7. În cazul scoaterii din activitate a salariatului pe o durată scurtă, în scopul 

formării profesionale, acţiunea contractului individual de muncă al acestuia va 

continua cu menţinerea salariului mediu. Dacă perioada respectivă depăşeşte 60 de zile 

calendaristice, contractul individual de muncă al salariatului se va suspenda, acesta 

beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator în mărime  de ____lei. 

 

 

 

VIII. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

 

 8.1. Organizarea securității și sănătății în muncă la unitate se efectuează în 

conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii securității și sănătății în muncă 

nr.186-XVI din 10 iulie 2008 şi altor acte normative din domeniul securității și sănătății 

în muncă. 

 

 8.2. Cheltuielile aferente realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă 

sînt finanţate integral din mijloacele proprii ale unităţii. 

 

 8.3. Pentru finanţarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă angajatorul 

alocă anual, din mijloacele proprii, resurse băneşti în mărime de cel puţin ___ la sută 

din sumele cheltuite pentru remunerarea muncii salariaţilor. 

 

 8.4. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanţarea măsurilor 

de securitate și sănătate în muncă. 

 

 8.5. Angajatorul  evaluează riscurile profesionale ce nu pot fi evitate, o dată la 

___ani. 

 

 8.6. Lucrătorii desemnați, pentru activităţi de protecţie şi prevenire a riscurilor 

profesionale în unitate, vor beneficia de  ___ore pe săptămînă  pentru a-şi îndeplini 

obligaţiile, cu menținerea salariului mediu. 

 

 8.7. Angajatorul, de comun cu Comitatul sindical, va stabili în contractul colectiv 

de muncă periodicitatea evaluării locurilor de muncă. 
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 8.8. Salariaţii care activează în condiții nefavorabile de muncă vor fi asiguraţi 

gratuit:  

 - cu echipament de protecţie individuală, conform  anexei;  

 - cu alimentaţie de protecţie în cantitatea şi categoriilor de salariaţi, potrivit 

anexei; 

 - cu materiale igienico-sanitare de protecţie colectivă şi individuală, conform 

sortimentului, cantităţii şi periodicităţii prevăzute în anexă. 

 

 8.9. În  scopul menţinerii la locurile de muncă, unde temperatura aerului 

depăşeşte 30 grade C, a unor condiţii de muncă adecvate, salariaţii  vor fi asiguraţi cu   

2 litri de apă carbogazoasă salină sau minerală pentru o persoană pe zi.   

 

 

IX. OBLIGAŢIILE COMITETULUI SINDICAL 

 

 9.1.  Comitetul Sindical îşi asumă următoarele obligaţii: 

 a) să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele profesionale, economice, de 

muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor săi în autorităţile publice de 

toate nivelurile, în instanţele judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, precum şi în faţa 

angajatorului; 

 b) să participe la activitatea comisiilor pentru darea în exploatare a obiectelor de 

producţie; 

c) să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a 

bolilor profesionale; 

 d) să contribuie la executarea conştiincioasă de către salariaţii unităţii a 

obligaţiunilor sale de serviciu, precum şi la respectarea de către aceştia a disciplinei de 

muncă; 

 e) să contribuie la menţinerea climatului de stabilitate în colectivul de muncă; 

 f) să acorde membrilor săi asistenţă juridică; 

 g) să participe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la soluţionarea litigiilor 

individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă; 

 h) să organizeze activităţi sportive şi culturale pentru salariaţii unităţii; 

 i) să se abţină pe parcursul termenului de validitate a prezentului Contract 

colectiv de muncă de la declararea grevei;  

 j) să participe în procesul atestării salariaţilor unităţii; 

 k) să asigure membrii săi cu bilete de tratament balneo-sanatorial şi de odihnă 

pentru copii în limita surselor financiare alocate pentru acest scop; 

 l) să organizeze activitatea de instruire sindicală şi în domeniul legislaţiei 

muncii. 

 

 

X. GARANŢIILE DE ACTIVITATE A COMITETULUI SINDICAL 

 

 10.1. Administraţia îşi asumă următoarele obligaţii: 
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 a) să respecte cu stricteţe drepturile Comitetului Sindical prevăzute de Codul 

muncii, Legea sindicatelor şi alte acte normative în vigoare; 

 b) să se abţină de la orice intervenţie în activitatea Comitetului Sindical; 

 c) să acorde gratuit Comitetului Sindical încăperi cu tot inventarul necesar, 

asigurînd condiţiile şi serviciile necesare activităţii acestuia; 

 d)  să pună la dispoziţia Comitetului Sindical mijloace de transport, de 

telecomunicaţii şi informaţionale necesare îndeplinirii sarcinilor statutare ale acestuia; 

 e) să efectueze fără plată colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi le 

transferă lunar pe contul de decontare al Comitetului Sindical; 

 f) să aloce, în modul stabilit, sindicatului mijloace în mărime de pînă la 0,15% 

din fondul de salarii pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în prezentul Contract 

colectiv de muncă ; 

 g) să respecte cu stricteţe garanţiile prevăzute de Codul muncii, Legea 

sindicatelor şi alte acte normative în vigoare pentru salariaţii aleşi în componenţa 

Comitetului Sindical; 

 h) să nu împiedice reprezentanţii Comitetului Sindical să viziteze orice 

subdiviziune a unităţii unde lucrează membrii sindicatului în scopul realizării sarcinilor 

statutare şi a drepturilor legitime ale sindicatului;         

i) să acorde membrilor Comitetului sindical pînă la __ore de lucru pe săptămînă 

pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrîndu-li-se salariul 

mediu (a se vedea Legea sindicatelor, art.33 (4), pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă);    

          j) să permită membrilor Comitetului sindical participarea la diferite măsuri 

sindicale (adunări, seminare, congrese, consilii ș.a.), cu menținerea salariului mediu şi 

achitarea (după caz) cheltuielilor de deplasare; 

 k) orice alte obligații negociate de părți. 

 

 
XI. DISPOZIŢII FINALE 

 

 12.1. Părţile semnatare se angajează să asigure executarea obligatorie a 

obligaţiunilor asumate. 

 

 12.2.  Prezentul Contract colectiv de muncă nu poate fi modificat decît printr-un 

acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă 

a acestuia. Oricare dintre Părţile semnatare ale prezentului Contract colectiv de muncă, 

pe durata termenului lui de validitate, este în drept să propună operarea modificărilor 

şi completărilor.  

 

 12.3. Părţile îşi asumă obligaţia de a discuta situaţiile de interes reciproc care vor 

apărea în termenul de acţiune a prezentului Contract colectiv de muncă, precum şi să 

depună toate eforturile în scopul preveniri unor eventuale litigii individuale de muncă 

sau a conflictelor colective de muncă. 
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 12.4.  Părţile au convenit să discute trimestrial în cadrul Comisiei pentru dialog 

social mersul realizării prezentului Contract colectiv de muncă. Totalurile se fac la 

finele anului, rezultatele fiind aduse la cunoştinţa salariaţilor unităţii. 

 

 12.5.  În caz de încălcare a prevederilor prezentului Contract colectiv de muncă 

fiecare dintre Părţi este în drept să ceară celeilalte Părţi înlăturarea încălcărilor comise, 

iar în caz de necesitate convocarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a Comisiei pentru 

dialog social în scopul prevenirii, medierii şi soluţionării situaţiilor de conflict. 

  

 12.6. Cu cel puţin trei luni înainte de expirarea termenului de validitate a 

prezentului Contract colectiv de muncă, Părţile se obligă să iniţieze negocieri colective 

în vederea prelungirii lui sau încheierii unui nou contract. 

 

 12.7. Prezentul Contract colectiv de muncă a fost semnat la data de 

_______________200_. 
                  

 

                          

 

            Din partea                                                        Din partea 

       _________________________                                  Comitetului sindical  

                      (denumirea unităţii)                                         al  ______________________ 
                                                                                                                               (denumirea unităţii) 

      
 

                  

     _______________________,                            _______________________, 
               (numele, prenumele)                                                                             (numele, prenumele)                                     
                                

             Director general                                  Preşedintele Comitetului sindical 
 

          _____________________________                                                       __________________________ 

                           (semnătura)                                                                                          (semnătura)  

                                   

                                 L.Ş.                                                                                                       L.Ş.                                
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Alte clauze care pot fi negociate  

și incluse în contractul colectiv de muncă: 
 

- Procurarea foilor de tratament balneo-sanatorial pentru salariaţi. 
 
- Procurarea foilor pentru odihna de vară a  copiilor salariaţilor. 
 
- Acordarea anuală a unei zile libere, cu menţinerea salariului, pentru examenul 

medical. 
 
- Acordarea unor prime cu prilejul aniversărilor, jubileilor, sărbătorilor 

profesionale, hramul localităţii ș.a. 
 
- Acordarea unei zile libere, cu menţinerea salariului, omagiaţilor. 
 
- Acordarea tichetelor de masa. 
 
- Acordarea abonamentelor pentru transport. 
 
- Acordarea abonamentelor pentru sport. 
 
- Modalitatea stimulării pentru succese în muncă. 
 

 - Garanții și compensații pentru salariaţii care s-au înmatriculat din proprie 
iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, la secţiile 
serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes. 

 

 - Garanții și compensații pentru salariaţii care îşi fac studiile la o instituţie de 

învăţămînt la a doua sau a treia specialitate (profesie). 

 

 - Garanții și compensații pentru salariaţii-autori al invenţiei sau al propunerii de 

raţionalizare. 
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Posibile anexe la Contractul colectiv de muncă: 

 

 Durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit pentru 

salariații care lucrează în condiții vătămătoare. 
 

 Lista funcțiilor, munca în care implică eforturi psiho-emoționale sporite, și 

durata concretă a concediu de odihnă anual suplimentar. 
 

 Regulamentul privind remunerarea muncii în unitate. 

 

 Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale salariatului pentru sistemul netarifar de salarizare. 

 

 Regulamentul de premiere și acordarea ajutorului material. 

 

 Regulamentul privind modul de plată a recompensei anuale. 

 

 Regulamentul de atestare a salariaților. 

 

 Planul anual de măsuri în domeniul securității și sănătății în muncă. 

 

 Sortimentele de echipament de protecţie individuală şi de lucru şi categoriile 

de salariaţi cărora acestea li se acordă. 

 

 Lista profesiilor şi funcţiilor, executarea cărora impune acordarea gratuită a 

materialelor igienico-sanitare. 

 

 Alimentele ce se vor oferi ca alimentaţie de protecţie gratuită, cantitatea lor 

şi categoriile de salariaţi cărora acestea li se acordă. 

 

 Lista de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, 

vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc 

sporuri de compensare și mărimea acestor sporuri. 

 

 Lista adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu 

acordate salariaţilor si mărimea lor minimă; 

 

 Orice altă anexă negociată de părți. 

 

 


